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Fenyvespark Szálló és Rendezvényközpont
Nógrád

Elegancia a természetben
KONFERENCIÁK . CÉGES PARTIK . CSAPATÉPÍTÉSEK . TOVÁBBKÉPZÉSEK
Budapesttől mindössze 60 km-re . Választási lehetőség különböző méretű konferencia termekből
. Saját konyha, házias és modern fogásokkal . Különböző stílusú szállások . Számos külső helyszín
. Lenyűgöző környék: Börzsönyi kirándulások, bicikliút a Szálló mellett, Nógrádi vár...

info@fenyvespark.hu

.

06 30 9192 555

.

facebook.com/Fenyvespark

Dolgozzon hatékonyan, pihenjen gondtalanul!
Konferenciák, csapatépítő tréningek, találkozók,
szemináriumok Zalakaros szívében
Projektor, vászon, flip-chart, írás- és diavetítők, TV, CD,
DVD vetítés, fénymásoló, hangosítás, videó-konferencia,
pinwand, lézerpálca, pulpitus, sötétítés, klíma.
Egyedülálló, hogy szállodánk éttermében a saját farunkon
megtermelt, mindig friss alapanyagokból készült, ízletes
ételek kerülnek vendégeink asztalára.
Külső helyszín szállodánk Történelmi Kalandparkja. Lovas
szekérrel szállítjuk vendégeinket, akik lovagolhatnak,
íjászkodhatnak, quadozhatnak, saját készítésű sajtokat,
kolbászokat, felvágottakat kóstolhatnak. Testközelből
megismerhetik a farmunkon élő állatokat.

Aphrodite Hotel
Zalakaros -

Organic Farm - Family

Aphrodite Hotel**** Zalakaros
0036 93/540-140
info@hotelaphrodite.hu
www.hotelaphrodite.hu
8749 Zalakaros, Sport u. 10.

Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme
és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások,
termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására.
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!

Hotel Mediterrán
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a
Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu
sales@hotelmediterran.hu

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****
WELLNESS- ÉS KONFERENCIASZÁLLODA
SZEGEDEN EGYEDÜLÁLLÓAN MINDEN EGY HELYEN,
AMI A SIKERES RENDEZVÉNYHEZ SZÜKSÉGES:
SZÁLLÁS, RENDEZVÉNYTEREM, CATERING, WELLNESS.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• 196 szoba, 8 rendezvényterem 20 főtől 450 főig modern technikai felszereltséggel
• 700 m2-es kiállítói tér kreatív elképzelésekhez!
• Kulináris élvezetek világbajnok aranyérmes, olimpiai ezüstérmes chefünk,
Bálint Ferenc ajánlásával
• 400 fős étterem, valamint Szegeden egyedülálló kert konferenciák,
tréningek és kerti partyk lebonyolítására
• Ingyenes wifi a szálloda teljes területén
• Budapesttől csak 1,5 óra autópályán! Biztonságos parkolási lehetőség
az Aquapolis fürdőkomplexum mélygarázsában, 1 perc sétára a hoteltől!
• Csak tőlünk közvetlen, fedett átjárás a Napfényfürdő Aquapolis vízivárosba:
4400 m2 vízfelület, Európa leghosszabb, éves üzemelésű vízicsúszdájával!
• Száraz és vizes csapatépítő programok széles választékát kínáljuk Önöknek
akár szállodán belül, akár szállodán kívül!
• Vegye igénybe az Aquapolis gyógyászati és preventív szolgáltatásait!
• Szeged lenyűgöző! A belváros 10 perces sétával elérhető, ahol egész évben számos
program és fesztivál várja Önöket!

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Tel.: 62/566-466, Fax: 62/566-468 | Email: hotelforras@ligetfurdokft.hu
www.hotelforrasszeged.hu

3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10. Tel.: 37/576-576
E-mail: grandhotelgalya@hunguesthotels.hu

„a négy évszak
élményszállodája”
Távol a város zajától, az erdők övezte
Hunguest Grandhotel Galyában igazán feltöltődhet! Egyedi
természeti környezet, 5 hektáros park, kristálytiszta levegő...


300 fő befogadására alkalmas konferenciaterem
5 légkondicionált szekcióterem



129 db minden igényt kielégítő szoba



1000 m2-es wellness-részleg




Kékesre néző Panoráma étterem




Csapatépítő programok

MÁR 9.900 Ft/fő/éj ártól

+ idegenforgalmi adó: 350 Ft/fő/éjszaka (18 év felett)

Félpanziós ellátással, wellness részleg használattal, kedvezményes
terembérleti lehetőséggel!
Kérje szállodánk egyedi ajánlatát
elérhetőségeink bármelyikén!

3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10. Tel.: 37/576-576
E-mail: grandhotelgalya@hunguesthotels.hu

HUNGUEST HOTEL PALOTA****SUPERIOR
KONFERENCIÁK KULCSRAKÉSZEN
LENYŰGÖZŐ KÖRNYEZETBEN
Megújult belső, patinás külső

• FESTŐI KÖRNYEZETBEN található romantikus kastélyszálloda Magyarország egyik legszebb
klimatikus üdülőhelyén, Lillafüreden!
• 133 szoba, 6 rendezvényterem 20 főtől 250 főig technikai felszereltséggel
• ingyenes wifi
• HAMISÍTATLAN FŐÚRI HANGULAT kandallóval, bárzenével, festett
ólomüvegablakokkal, boros pincével!
• KULINÁRIS ÉLVEZETEK világbajnokságon és nemzetközi versenyeken díjnyertes
szakácsaink ajánlásával! Szállodánk különlegessége a reneszánsz jellegű
vacsora zenével autentikus környezetben!
• Autóval érkezik? Nem probléma! BUDAPESTTŐL CSAK 2 ÓRA AUTÓPÁLYÁN!
AUTÓPÁLYÁN
Biztonságos parkolási lehetőség szállodánk parkolójában!
EXTRA AJÁNLATUNK: 7 személyes elektromos kisbuszok is igényelhetőek!
• ÖSSZERÁZNÁ A CSAPATOT? Mi ebben is segítünk! A pár száz méterre található
Kaland- és Libegőparkban izgalmas csapatépítő programokat kínálunk!
• wellness, csendes wellness, fitnessterem, bowling, biliárd, kerékpár és segway
bérlés: rendezvénye kísérőprogramjának csak az Ön képzelete szabhat határt!
• A KÖRNYÉK LENYŰGÖZŐ! Lillafüredi vízesés, erdei kivasút, csónakázási lehetőség a
Hámori tavon, fáklyás túra a Függőkertben, cseppkőbarlang látogatások, kirándulások,
teljesítmény- és kincskereső túrák gyalogosan és LIBEGŐN
LIBEGŐN,, izgalmas programkínálat a
LILLAFÜREDI SPORT ÉS KALANDPARKBAN.
KALANDPARKBAN.

HUNGUEST HOTEL PALOTA**** SUPERIOR
3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1.
Tel/fax: +36-46-331-411, +36-46-400-126 | +36-46-533-203
E-mail: hotelpalota@ligetfurdokft.hu | www.hotelpalota.hu

Szállodánkról
A Hunguest Hotel Millennium***+ szálloda a Liszt
Ferenc repülőteret a városközponttal összekötő
Üllői úton található, közvetlenül a Groupama Aréna
szomszédságában. A belváros, a MÜPA, a Nemzeti
Színház, a Papp László Budapest Sportaréna, a
SYMA Sport- és Rendezvényközpont, valamint a
HUNGEXPO Vásárközpont néhány perc alatt elérhető
autóval vagy tömegközlekedéssel.
Szállodánk 116 tágas, légkondicionált szobával és
6 apartmannal várja Vendégeit. Szobatípusaink:
standard, superior, antiallergén, mozgáskorlátozott
és összenyitható, családi szobák. A szálloda
kategóriájának megfelelő felszereltsége mellett
szobáink további, a vendégek kényelmét szolgáló
kedvező adottságokkal is rendelkeznek.
Rendezvénytermeink
Rendezvénytermeink ideálisak kisebb és nagyobb
létszámú konferenciák, tanácskozások, fogadások,
tréningek, bálok, termékbemutatók és egyéb céges-,
illetve magánjellegű összejövetelek lebonyolítására.
Millennium és Feszty termeink légkondicionáltak és
természetes fénnyel rendelkeznek. Törley éttermünk
85 fő befogadására alkalmas, melynek kapacitását a
szomszédos Feszty teremmel tudjuk bővíteni. Alap
technikai eszközeinket szállodánkban (flipchart
tábla tollakkal és papírral, vetítővászon, hangosítás)
térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésre.
Keressen bennünket bizalommal!
Berkes Péter
06 1 477 80 34
news@hotelmillennium.hunguesthotels.hu

Magyarország első
felnőttbarát szállodája, a város
szívében,
az Egri Termál-és Strandfürdő
szomszédságában,
exclusive környezetben
várja vendégeit.
Különleges szauna szeánszok
Exclusive szaunavilág
(bioszauna, finnszauna, alpesi
szauna, gőzkabin, Kneipp taposó
medence, mélymeleg pihenő)

Személyre szabott masszázsok
Gourmet ételek
Stílusos, modern, szeparálható
rendezvénytermek
(205 m2, beépített projector és
vetítővászon)
Indoor és outdoor
csapatépítő programok
Zenés estek, céges partyk Dj-vel

Személyre szabott,
egyedi ajánlatok

IMOLA HOTEL PLATÁN
Gyógy-, Idegenforgalmi
és Rekreációs Központ
3300 Eger, Csákány u. 7. | Telefon: 36/513-888
info@imolaplatan.hu | www.imolaplatan.hu

Rendezvényhelyszínek
az Ön igényeire szabva
Duna Relax & Event Hotel****
• Budapesttől alig 50 km
távolságra
• IACC nemzetközi
konferencia-helyszín
minősítésű hotel
• Executive meeting point
• 24 órás business
szolgáltatások
• Timeless wellness

Oxigén Hotel

****supERiOR

• Egertől 10 km távolságra
• Zöld rendezvények
specialistája
• Egyedülálló Zen spa wellness szolgáltatások
• Kiváló csapatépítő
helyszín
• Korszerű technikai
felszereltségű
rendezvénytermek

Tündérkert Hotel***
• Az Egri borvidék
szívében található
• Kiváló bankettés bálhelyszín
• Festői környezetben
• Idén felújított épület
a De la Motte kastély
mellett
• Kizárólagos foglalási
lehetőség

www.cegesrendezveny.eu

Lifestyle Hotel Mátra ****superior

Konferencia? Csak természetesen!
A

céges

rendezvények,

konferenciák,

trénin-

gek és továbbképzések szervezői igyekeznek
olyan rendezvényhelyszínt keresni, ami kön�n�en megközelíthető, és a mai kor valamenynyi konferenciaszolgáltatását kínálja a résztvevőknek, sőt még annál is többet, a nap végén
aktív kikapcsolódási, ellazulási lehetőséget. A LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior az
M3-as autópál�ától mindössze 20 km-re,
g�ön�örű erdei körn�ezetben található 710 méteres magasságban, Mátraházán. Első és harmadik
emeletén elhelyezkedő 4 db rendezvén�terme
a Mátrában fellelhető ásványokról kapta nevét, színviláguk, hangulatuk is ezeket idézi és összesen 415
fő befogadására alkalmasak. Minden termünk
légkondicionált, a termekhez ruhatár is tartozik. Mindkét emeleten terasz is rendelkezésre áll, melyekről
g�ön�örű panoráma tárul a résztvevők elé, így
ideális helyszíne lehet a kávészüneteknek.

Lifestyle Hotel Mátra ****superior
www.hotelmatra.hu
sales@hotelmatra.hu
Telefon: + 36 70 866 0480 / + 36 21 300 7200

H-3233 Mátraháza






www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvényés konferenciahelyszínek
ONLINE PLATFORMJA



n az ajánlatkérések közvetlenül Önhöz
érkeznek

n a portál erőteljes
marketing kommunikációjával a rendezvény
szakma egészét eléri:
è a rendezvényszervező cégeket,
ügynökségeket
è a nagyvállalatokat
è a tudományos társaságokat,
szakmai szervezeteket
è a családi összejöveteleket
szervező magánszemélyeket
è a fiatal szerelmeseket,
akik esküvőjüket
tervezgetik

n havi több,
mint 14.000
egyedi
látogató

n havi több,
mint 380
ajánlatkérés

n 3571
hírlevél-tag

n a megvalósult
rendezvények
után nem fizet
jutalékot

n 8414
Facebook
rajongó

ÖN MEGTEHETI, HOGY KIMARAD?

Ha nem, akkor regisztráljon, akár online a
www.rendezvenyhelyszinek.hu/partneradmin/aszf
címen, vagy hívja Szabó Zsuzsát!
 +36-30-709-9379  +36-1-239-0623

